Reglement Grote optocht Heikneuterslaand 2019
1. Algemeen
1.1 De optochtcommissie dient tijdens de bouw/optocht de gelegenheid geboden te worden om
deelnemende onderdelen en voertuigen op de bouw/knutsel locatie te kunnen controleren. Dit
wordt vooraf aangekondigd door de optochtcommissie.
1.2 Iedere deelnemer is verplicht het onderwerp/ontwerp af te stemmen op normaal
maatschappelijk fatsoen. De uitvoering dient carnavalesk verantwoord te zijn.
1.3 De optochtcommissie is gerechtigd tijdens de opstelling van de optocht alsnog deelnemers te
weigeren indien zij niet voldoen aan de artikelen in dit reglement.
1.4 Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De medewerkers en het bestuur van Stichting
carnaval de Heikneuters zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u geleden schade. U
bent zelf verantwoordelijk voor de door u aan anderen veroorzaakte schade. U kunt dan ook
geenszins worden ontheven van uw wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele
ongevallen. Deelnemers wordt dringend aangeraden zelf een WA-verzekering af te sluiten.
1.5 De Stichting duldt geen racistische, terroristische of discriminerende teksten, versieringen
en/of uitlatingen. Deelnemers die zich hieraan schuldig maken, zullen direct worden
uitgesloten van deelname en uit de optocht worden verwijderd.

2. Deelname/inschrijven
2.1 Deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open die zich heeft ingeschreven.
Deelname aan de optocht betekent dat deelnemer akkoord gaat met dit reglement. Bij het niet
nakomen van het reglement valt men eveneens buiten de prijzen.
2.2 Deelname aan de optocht geschied tot 1 week voorafgaande aan de grote optocht gehouden op
carnavalszondag, doormiddel van een volledig ingevuld inschrijfformulier te versturen naar:
sc.heikneuters@gmail.com.
2.3 De startnummers verkrijgt u tussen 11.00 en 13.00 uur in ……… bij de optochtcommissie. De
startnummers dienen goed bevestigd te worden aan de voor en achterkant van de creatie. De
startnummers dienen na afloop van de optocht ingeleverd te worden bij de optochtcommissie.
Niet inleveren van startnummers word beschouwd als niet mededinging tot de prijzen.
2.4 U dient zicht op te stellen op het ………., echter dient u klaar te staan uiterlijk om 13.30 uur.
2.5 Deelnemers kunnen worden geweigerd door de optochtcommissie. Dit zal met opgaaf van
reden, ruimschoots voor de optocht schriftelijk of per E-mail worden medegedeeld.
2.6 De optochtcommissie behoudt zich het recht voor deelnemers uit te nodigen buiten
mededinging naar de prijzen.
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3. Categorieën
3.1 Deelname is mogelijk in de volgende categorieën:
A Grote wagens
B Kleine Wagens
C Loopgroepen
D Jeugd
E Individueel/paren
3.2 De eisen per categorie zijn als volgt:
A Grote wagens
- Al dan niet mechanisch voortbewogen
- Niet korter dan 6 meter exclusief trekkend voertuig
B Kleine wagens
- Al dan niet mechanisch voortbewogen
- Niet langer dan 6 meter exclusief trekkend voertuig
C Loopgroepen
- Een groep mensen van 3 personen of meer
- Al dan niet met werkstuk dat niet mechanisch wordt voortbewogen
D Jeugd
- tot en met de leeftijd van 14 jaar
E Individueel/paren
- 1 tot 2 personen

4. Veiligheid
4.1 Deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Voor het besturen
van een bromfiets, tractor en/of andere voertuig gelden de voorgeschreven minimum leeftijden
en moet men beschikken over een geldig rijbewijs.
4.2 In de aan de optocht deelnemende voertuigen mag geen alcoholhoudende drank aanwezig zijn,
bestuurders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn van verdovende middelen.
4.3 Deelnemers dienen een redelijk tempo te onderhouden zodat de optocht niet uiteen valt om
verkeersstremmingen tot een minimum te beperken.
4.4 Een voertuig dat tijdens de optocht defect raakt, waardoor verder rijden onmogelijk wordt.
Dient zo snel mogelijk aan de kant van de weg of in een zijstraat te worden geplaatst, teneinde
achteropkomende deelnemers niet te hinderen.
4.5 Voertuigen welke een verhoogd risico vormen voor de deelnemers of het publiek kunnen vóór
of tijdens de optocht verwijderd worden door de optochtcommissie.
4.6 Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht andere middelen te strooien dan snoep,
serpentines of confetti
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5. Jurering
5.1 Voor de beoordeling benoemt Stichting carnaval de Heikneuters een onafhankelijke jury. De
medewerkers van de stichting kunnen geen zitting hebben in de jury, De uitslag van de jury is
bindend, hierover is geen correspondentie mogelijk.
5.2 De deelnemers in de categorieën A t/m E worden beoordeeld op de navolgende onderdelen:
1. Ontwerp
(vormgeving, aankleding, kleur, afwerking, beweging op de wagen)
2. Presentatie
(muziek, uitvoering op en rondom de wagen)
3. Motto
(Uitwerking van het geldende carnavalsmotto)
5.3 De puntenverdeling is als volgt:
Onderdeel
Ontwerp
Presentatie
Motto

A,B
20
10
10

C,D,E
10
20
20

5.4 Sinds 2017 wordt er tevens beoordeeld ten behoeven van toekenning van de wisseltrofeeën.
De Jos Schijven Bokaal is alleen bedoeld voor loopgroepen, hierbij gaat het om uitbeelding
motto en sinds 2017 inzet voor, tijdens en/of na carnaval om er een geweldig feest van te
maken.
De publieksprijs is voor alle deelnemende categorieën en wordt verkozen door de meeste
stemmen van het publiek.
5.5 De stichting heeft de bevoegdheid om een deelnemer in een andere categorie in te delen. Dit
kan echter uiterlijk gebeuren vóór aanvang van de optocht. Tevens dient de betrokken
deelnemer hierover vóór aanvang van de optocht te worden ingelicht.
5.6 De deelnemers zijn verplicht de voorgeschreven route te volgen (zie artikel 6), indien de
gehele route niet wordt afgelegd hetzij door pech of andere oorzaken dan worden zij van
klassering uitgesloten.

6. Route
6.1 De route van de optocht is: Start vanaf ……. waar de optocht wordt ontbonden.
6.2 De stichting stelt jaarlijks de route zonnodig opnieuw vast.

7. Slotbepalingen
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7.1 Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Stichting.
7.2 Bij het ontvangen van dit reglement vervallen alle bepalingen zoals genoemd in voorgaande
reglementen.
7.3 Bij afgelasting van de optocht ten gevolgen van welke omstandigheid dan ook vindt geen
prijsuitreiking plaats.
7.4 De Stichting behoudt zich het recht voor foto’s en video’s die gemaakt zijn voor, tijdens en/of
na de optocht, te gebruiken voor publicatie op onze website en andere media.
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